االمتحان الثاني لمادة العلوم الحياتية
االسم .....................................................
س / 1اذكر وظٌفة كل من
....................................................................................
القرنٌة
العضٌمات الثالث .....................................................................................
اٌونات الكالسٌوم فً العضالت ....................................................................

س :2يبين الشكل اآلتي آلية عمل الھرمونات الذائبة في الليبيدات،
والمطلوب :
 -1إلى ماذا يشير كل من الرقمين.) 2 ، 1 ( :
 -2ما تأثير المركب المعقد من الھرمون ومستقبله في تغير نشاط
الخلية الھدف؟
 -3حدد وظيفة بروتين ج )  ( G proteinفي آلية عمل
الھرمونات الذائبة في الماء؟
س :3فسر كل مما ٌلً :
 -1عدم استمرار جهد الفعل عند ارتباط المستقبالت البروتٌنٌة بالنواقل العصبٌة
............................................................................................................................
 -2عدم االستجابة الي منبه فً اثناء فترة الجموح.
............................................................................................................................
 -3ال ٌمكن زٌادة قوة انقباض الخلٌة العضلٌة الواحدة مهما زادت شدة المنبه .
............................................................................................................................
 -4عدم انعكاس االضاة داخل العٌن
............................................................................................................................
ٌ – 5كون ضغط الهواء متعادال على جانبً غشاء الطبلة .
............................................................................................................................
س : 5قارن بٌن كل مما ٌأتً :
 .1الهرمونات الببتٌدٌة والهرمونات الستٌروٌدٌة من حٌث التأثٌر فً النواة .
..................................................................................................................................
 .2قنوات اٌونات البوتاسٌوم فً وضع انعكاس االستقطاب
...............................................................................................................................
 .3العصً و المخارٌط من حٌث نوع الصبغة فً كل منها .
.................................................................................................................................
س ٌ: 6مثل الشكل المجاور منطقة التشابك العصبً بٌن عصبونٌن متجاورٌن.
 4عالمات)
(
والمطلوب :
. ١ما اسم الجزأٌن المشار إلٌهما بالرقمٌن (  ) ١ ، ٢؟
.............................................................................................
 . ٢ماذا ٌحدث للغشاء قبل التشابكً عند وصول السٌال السٌال العصبً إلٌه؟
.........................................................................................
 . ٣وضح دور إنزٌم أستٌل كولٌن استرٌز فً منطقة الشق التشابكً العصبً؟
.........................................................................................
. ٤حدد اتجاه انتقال السٌال العصبً عبر التشابك العصبً باستخدام الرمزٌن (أ،ب)؟
......................................................................................

سٌ : 7مثل الرسم البٌانً المجاور إحدى حاالت تغٌر فرق الجهد على طرفً غشاء
 4عالمات)
العصبون  ،المطلوب ( :
 -1ما المقصود بعتبة التنبٌه وما هو فرق الجهد الذي تحتاجه على الرسم .
..........................................................................................
 -2ما المقصود بالنقاط من أ  ،ب  ،ج  ،د
..........................................................................................
 -3ما أهمٌة النقطة (د)  .وما هً المدة التً تحتاجها.
.........................................................................................
سٌ : 8مثل الرسم البٌانً المجاور الٌة انتقال جهد الفعل من
 5عالمات)
الجهاز العصبً الى العضالت  ،المطلوب ( :
 -1ما ذا تسمى منطقة اتصال النهاٌات العصبٌة بالخالٌا العضلٌة.
.............................................................................
 -2ما المقصود بالنقاط من 4 ، 3 ، 2 ، 1
.............................................................................
.............................................................................
 -3فسر توصف العضلة الهٌكلٌة بالمخططة
.............................................................................
 -4وضح دور اٌونات الكالسٌوم الموجودة فً الرسم
.............................................................................
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س ٌ /بٌن الشكل اآلتً حركة اٌونات الصودٌوم والبوتاسٌوم بٌن داخل العصبون
وخارجه فً حالــــة االســــتقطـاب ( الراحة ) والمطلوب :
. ١ما اسم الجزء المشار إلیه بالرقم (. ) 1
-2اذكر ثالث عوامل تساهم فً جعل داخل العصبون سالبا مقارنة مع خارجه فً
حالة االستقطاب
 . ٣ما اسم إلٌة نقل اٌونات البوتاسٌوم خارج العصبون والمشار إلٌها بالرقم ()٢؟
 -4وضح دور الطاقة فً حركة االٌونات على جانبً غشاء العصبون .

ٌوضح الشكل المجاور المستقبل السمعً لدى اإلنسان .المطلوب
 -1اذكر اسم المستقبل السمعً  .وفً أي عضو ٌوجد
 -2اذكر األجزاء 3 ، 2 ، 1
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 -3ما هو سبب تكون جهد الفعل فً هذا العضو .
 -4وضح ترتٌب انتقال حركة الجزئٌات من الكوة البٌضوٌة حتى تتالش

3

س ٌ /بٌن الشكل المجاور مستقبالت التوازن الساكن فً أذن اإلنسان ،والمطلوب
. ١حدد مكان وجود هذه المستقبالت فً الدهلٌز.
. ٢اكتب اسم الخلٌة رقم ( ،)١والتركٌب التً ٌشٌر إلٌها الرقم ()٢
. ٣وضح كٌفٌة حدوث جهد فعل عند تحرٌك الرأس إلى األسفل .
 -4وضح موقع مستقبل التوازن الحركً لالنسان .

تنقبض عضلة القلب بشكل مستمرالمطلوب :
 1ما اهمٌة حدوث اعاقة لجهد الفعل واي االرقام مسؤوله عن ذلك ؟
1

 -2م ن المسؤول عن انقباض وتفرٌغ البطٌٌن من الرسم؟
2

 -3ما اسم الجزء المسؤل عن نبض القلب ثم حدد الرقم المسؤول عن ذلك
 -4وضح دور االعصاب فً تنظٌم نبض القلب
3

ٌ -5صدر القلب صوتٌن عند كل نبضة  .ما هوسبب ذلك.
سٌ /قوم الجهازٌن العصبً والهرمونً بالسٌطرة على عملٌات الجسم
المطلوب :
 - 1ما اثر السٌطرة الهرمونٌة العصبٌة على الجسم .

1

 - 2عرف الهرومون .
 - 3اذكر االجزاء المشار علٌها بالرقم 3 -- 2 – 1
 - 4اذكر الطرق التً ٌتم من خاللها ٌتم افراز الهرمونات فً الجسم
 - 1فسـر تنشط رؤوس المٌوسٌن بعد تحلل جزيء  ATPمكونة
الجسور العرضٌة أثناء انقباض العضلة؟
 - 2تتصف الخالٌا العضلٌة بقدرتها على االنقباض واالنبساط
استجابة للمنبهات العصبٌة ،والمطلوب كٌف ٌحدث جهد فعل
عند وصول سٌال عصبً إلى الوصلة العصبٌة العضلٌة
 - 3وضح دور جزٌئات  ATPفً حالتً :وصول سٌال عصبً
المنب؟
ه
إلى اللٌٌف العضلً ،وعند زوال
 - 4وضح على الرسم كل من خطً  Zوخطً H
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